
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AJUDÂNCIA GERAL
BELÉM-PARÁ 19 DE DEZEMBRO DE 2007.
BOLETIM GERAL Nº 223

Para conhecimento  dos órgãos subordinados e  devida  execução,  publico o 
seguinte:

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇOS PARA O DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2007 (QUINTA-FEIRA)

Oficial Superior de Serviço MAJ BM RIBAMAR
Supervisor de Área CAP BM ROCHA
Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM NOBRE

2º Turno: CAP BM ALFARO
Fiscal de Dia ao QCG A CARGO DA AJG 
Encarregado de Inquérito Técnico A CARGO DA DAL
Perito de Incêndios e Explosões
Auxiliar do Perito

MAJ BM FIGUEREDO
TEN BM NUNES

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
SEM ALTERAÇÃO

3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS
I – ASSUNTOS GERAIS

A – ALTERAÇÃO DE OFICIAL
1 – FÉRIAS - INTERRUPÇÃO

Fica interrompida as férias regulamentares do CEL QOBM LUIZ 
CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA, no período de 19 a 21 de dezembro de 
2007, para que possa executar as atividades laborais por ter sido convocado 
para audiência na Justiça Militar do Estado do Pará – JME.

(Ref Nota n° 061/2007 – Subcmd° Geral)

2 – SEGUIMENTO E REGRESSO 
O CEL QOBM LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA, seguirá 

no  dia  20/12/2007  e  regressará  no  dia  21/12/2007  do  município  de 
Altamira/PA, onde irá representar o Comandante Geral na Inauguração do 
Quartel do 9° GBM – Altamira, que realizar-se-á no dia 20 de dezembro de 
2007.

(Ref Nota n° 061/2007 – Subcmd° Geral)
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B – ALTERAÇÃO DE PRAÇA
1 – FÉRIAS – TRANSFERÊNCIA

Fica transferido o período de férias, referente ao ano de 2006, 
do SUBTEN BM LUIZ OTAVIO BENTES CAMPOS, da CEDEC, do mês de 
NOV2007  para  o  mês  de  DEZ2007,  a  contar  do  dia  21DEZ2007. 
Apresentação 20JAN2008.

2 – FÉRIAS – CONCESSÃO
Concedo 30 (trinta) dias de férias ao CB BM JONNY LIMA DE 

CARVALHO, no período de 10 de dezembro de 2007 a 09 de janeiro de 
2008.

(Ref. Nota n° 059/2007 – Subcmd° Geral)

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 – JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

Ao Exmo. Sr. Dr. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, 
Juiz de Direito Militar Titular da Justiça Militar do Estado do Pará etc..

Manda o Ilm° Sr. Comandante do 3° GBM/PA, ou a quem suas 
vezes fizer, que sendo este apresentado, indo devidamente assinado, em 
seu cumprimento, coloque incontinenti em liberdade, se por outro motivo não 
estiver preso, o 1° SGT BM RG 1899710 RIVALDO FREITA DAS NEVES, 
Brasileiro, Paraense, filho de Henrique Pires Chaves e de Lucimar Avelino 
Freitas  das  Chaves,  tendo  em  vista  que  nesta  data,  foi  concedido  a 
liberdade provisória,  com fulcro  no disposto  no parágrafo  do Art.  310 do 
Código do Processo Penal, aplicado por força do estatuído na alínea ‘’a’’ do 
Art. 3°, do Código de Processo Penal Militar.  Dado e passado na Justiça 
Militar  do Estado,  aos 12(doze)  dias do mês de dezembro de 2007.  eu, 
Maria  de  Nazaré  Daibes  Tavares,  Diretora  de  Secretaria  da  JME/PA, 
Subscrevi.

Dr. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
Juiz de Direito Militar Titular da JME/PA
(Ref. Of. n° 499/2007 – CFAE)

2 - COMISSÃO DE JUSTIÇA
PARECER Nº 160/2007-COJ.
INTERESSADOS:  Câmara  da  Política  Setorial  de  Defesa 

Social/Bombeiros Voluntários de Tucuruí.
ORIGEM: Gab. do Comando.
ASSUNTO: Projeto Bombeiros Voluntários de Tucuruí.
ANEXO:  Ofício  nº  0209/2007/CSDS/SEGOV  e  Projeto 

Bombeiros Voluntários.
________________________________________________________________________
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EMENTA:  ADMINISTRATIVO.  PROJETO  ENVIADO  AO 

GOVERNO  DO  ESTADO  PARA  IMPLANTAÇÃO  DOS  BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS  DE  TUCURUÍ.  CÂMARA  DA  POLÍTICA  SETORIAL  DE 
DEFESA  SOCIAL  SOLICITA  POSICIONAMENTO  DO  CBMPA  A 
RESPEITO.  FINALIDADE  DOS  BOMBEIROS  VOLUNTÁRIOS  DE 
TUCURUÍ: A PROTEÇÃO E O SALVAMENTO DOS BENS E DA VIDA DOS 
HABITANTES DAQUELA LOCALIDADE. ATRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL 
DO  CBMPA.  FUNÇÃO  PÚBLICA.  UNIDADE  BOMBEIRO  MILITAR  EM 
FASE DE IMPLANTAÇÃO EM TUCURUÍ.  PREVISÃO CONSTITUCIONAL 
DE FORMAÇÃO  DE  GRUPOS  DE  VOLUNTÁRIOS  DE  COMBATE  A 
INCÊNDIOS,  ORGANIZANDO-OS  EM  LOCAIS  RESTRITOS,  SOB 
ORIENTAÇÃO  PEDAGÓGICA  E  OPERACIONAL  DO  CBMPA. 
POSSIBILIDADE  DE  INCIDÊNCIA  NO  CRIME  DE  USURPAÇÃO  DE 
FUNÇÃO PÚBLICA. CASO ANÁLOGO EM SANTA CATARINA. PARECER 
DESFAVORÁVEL.

I – DA CONSULTA
O  Comandante  Geral  do  CBMPA  encaminhou  à  COJ  para 

análise  e  parecer  desta  Comissão  de  Justiça  o  Ofício  nº 
0209/2007/CSDS/SEGOV,  juntamente  com  o  seu  anexo,  o  Projeto 
Bombeiros Voluntários,  em que a Câmara da Política  Setorial  de Defesa 
Social  solicita  manifestação,  ou  seja,  o  posicionamento  do  CBMPA  a 
respeito do referido Projeto.

II - DOS FATOS
A Corporação de Bombeiros Voluntários de Tucuruí, a propósito 

de prestar serviços à comunidade apresentou o projeto para elaboração e 
implantação  do  Corpo  de  Bombeiros  Voluntários  de  Tucuruí,  que 
segundo  o  seu  autor,  o  Pedagogo  Delciney  Nava  de  Souza,  na 
apresentação  do  referido  projeto,  tem  por  finalidade  a  proteção  e  o 
salvamento  dos  bens  e  da  vida  dos  habitantes    daquela   localidade,   
realizando  em uma primeira  etapa,  os serviços de ações de:  combate a  
incêndios,  ações  preventivas  com  o  trabalho  de  conscientização  e  
orientação  para  a  prevenção  contra  incêndios  em  escolas,  comércio  e 
associações de bairro; vistorias e orientação em área de risco, vistorias e 
orientação em área de risco; vistorias e orientação na rede de hidrantes;  
treinamento aos voluntários.

Segundo  ao  autor  do  projeto,  os  Bombeiros  Voluntários  são 
instituições  não  governamentais,  com  personalidade  jurídica  própria,  de 
caráter associativo, mantido através de aquisições feitas por sua diretoria e 
ou  comando  tais  como:  convênios,  parcerias  com  várias  instituições  e 
empresas.
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O  autor  do  projeto  expõe  que  a  Corporação  de  Bombeiros 
Voluntários foi criada de acordo com o art. 5º , incisos 17, 18, 19, 20 e 21 da 
Constituição Federal, em caráter de associação. Tendo Diretoria, Conselho 
Fiscal  e Comando;  Estatuto,  com registro  na Receita  Federal,  o CNPJ e 
alvará de funcionamento.

Ainda  segundo  o  autor,  o  Projeto  será  desenvolvido  no 
município de Tucuruí, atendendo 240 indivíduos, sendo 140 homens e 100 
mulheres, nas seguintes faixas etárias: crianças entre 07 e 13 anos, jovens 
entre 14 e 17 anos e indivíduos acima de 18 anos.

Por fim, é apresentada uma planilha de custos com recursos 
materiais com uma totalização de R$ 864.243,82 e outra com o cronograma 
de  desembolso  sem  discriminar  a  sua  totalização,  mas  que  calculados 
chegam ao custo anual de R$ 268.455,36.

III – DO DIREITO
III.1 – DA LEI
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
A  Constituição Federal, a respeito das Associações dispõe o 

seguinte:
XVII  -  é  plena  da  liberdade  de  associação  para  fins  lícitos, 

vedada a de caráter paramilitar;
XVIII  -  a  criação  de  associações e,  na  forma  da  lei,  a  de  

cooperativas  independente  de  autorização,  sendo  vedada  a  interferência  
estatal em seu funcionamento;

XIX  -  as  associações  só  poderão  ser  compulsoriamente 
dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-
se, no primeiro caso, o trânsito em julgado;

...
Art.144  - A  segurança  pública,  dever  do  Estado,  direito  e 

responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública 
e  da  incolumidade  das  pessoas  e  do  patrimônio,  através  dos  seguintes 
órgãos:

I - polícia federal;
II - polícia rodoviária federal;
III - polícia ferroviária federal;
IV - policiais civis;
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares

§  5º  -  As  polícias  militares  cabem  a  polícia  ostensiva  e  a  
preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das 
atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa  
civil.
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CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ
A Constituição do Estado do Pará, a respeito das atribuições 

definidas como de competência do CBMPA dispõe o seguinte:
Art.  200.  O  Corpo  de  Bombeiros  Militar é  instituição 

permanente, força auxiliar
e reserva do Exército,  organizado  com base na hierarquia  e 

disciplina militares,
subordinando-se ao Governador do Estado e  competindo-lhe,  

dentre outras
atribuições previstas em lei, executar:
I - serviço de prevenção e extinção de incêndios, de proteção,  

busca e
salvamento;
II - socorro de emergência;
III - perícia em local de incêndio;
IV - proteção balneária por guarda-vidas;
V  -  prevenção  de  acidentes  e  incêndios  na  orla  marítima  e 

fluvial;
VI - proteção e prevenção contra incêndio florestal;
VII  -  atividades  de  defesa  civil,  inclusive  planejamento  e 

coordenação das
mesmas.
VIII - atividades técnico-científicas inerentes ao seu campo de 

atuação.
§  1°.  O  Corpo  de  Bombeiros  Militar,  sob  a  sua  orientação 

pedagógica e
operacional, promoverá a formação de grupos de voluntários de 

combate a incêndios,
organizando-os  em  repartições  públicas,  empresas  privadas,  

edifícios e em locais dos
diversos bairros das cidades.
§  2°.  O  Estado  implantará,  progressivamente,  unidades 

equipadas do Corpo de Bombeiros Militar nos Municípios, dando preferência  
aos mais populosos.

CÓDIGO PENAL
O Código Penal prevê em seu art. 328 o crime de Usurpação de 

função pública, o qual trancrevemos a seguir:
Usurpação de função pública
Art. 328. Usurpar o exercício de função pública:
Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Parágrafo único. Se do fato o agente aufere vantagem:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
(OS GRIFOS E DESTAQUES SÃO NOSSOS)
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III.2 – DA DOUTRINA
A respeito das associações, Alexandre de Moraes em sua Obra 

“Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional”, editora Atlas, 
4ª edição, p. 261 e 262, preleciona o seguinte:

... Assim, o Estado não pode limitar a existência de associação,  
salvo  nos  casos  previstos  na  Constituição,  podendo  tão  só  estabelecer 
requisitos para classificação das associações em diversas categorias (civis,  
mercantis  –sociedades  anônimas,  responsabilidade  limitada,  etc.),  que 
consequentemente produzirão efeitos jurídicos diversos.

Observamos  que,  em relação  à  finalidade  da  associação,  a 
licitude não está ligada somente as normas de direito penal, pois a ordem 
jurídica  pode  reprovar  dados  comportamentos  sem chegar  ao  ponto  de 
cominar-lhes uma sanção de natureza penal (RDA 141/76).

O  caráter  paramilitar  deverá  ser  analisado,  para  o  fiel  
cumprimento deste requisito constitucional: se as associações, com ou sem 
armas, destinam-se ao treinamento de seus membros a finalidades bélicas. 
Todavia a nomenclatura de seus postos e a utilização ou não de uniformes,  
por  si  só,  não  afastam de  forma  absoluta  o  caráter  paramilitar  de  uma 
associação, devendo-se observar a existência de organização hierárquica e 
o princípio da obediência.

...
As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas 

ou  ter  suas  atividades  suspensas  por  decisão  judicial,  exigindo-se  no 
primeiro caso, o trânsito em julgado. Dessa forma, qualquer ato normativo  
editado pelos poderes Executivo ou Legislativo, no sentido de dissolução 
compulsória, será inconstitucional.  A Constituição Federal limita a atuação 
do  Poder  Judiciário,  autorizando-o  à  dissolução  somente  quando  a 
finalidade buscada pela associação for ilícita.

Sobre o crime de usurpação de função pública, Guilherme de 
Souza Nucci,  em sua obra “Código Penal  Comentado”,  Editora REVISTA 
DOS TRIBUNAIS, 4ª Edição, p. 885, faz a seguinte análise:

1.  Análise  do núcleo  do tipo:  usurpar  significa  alcançar  sem 
direito ou com fraude. O objeto de proteção é a função pública.

2.  Sujeito  ativo  e  passivo:  o  sujeito  ativo  pode  ser  qualquer  
pessoa, ..., O sujeito passivo é o Estado. Ressalte-se que “a inofensividade 
do fato exclui o crime...”

3. Elemento subjetivo do tipo: é o dolo. Não existe a forma 
culposa. Ínsito ao verbo – “usurpar” – já está o desejo de tomar conta 
do que não é seu de direito, de modo que não há necessidade de se  
falar em elemento subjetivo específico.
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4. Conceito de Função Pública: ..., é o conjunto de atribuições  
inerentes  ao  serviço  público,  que  não  correspondem  a  um  cargo  ou 
emprego...  Pode  ser  exercida  de  modo  gratuito  ou  remunerado,  
pressupondo-se,  ao menos,  que ela exista na estrutura da administração  
pública.

5.  Objeto  material  e  jurídico:  o  objeto  material  é  a  função  
pública.  O   objeto  jurídico  é  a  administração  pública,  nos  interesses  
patrimonial e moral.

6.  Classificação:  trata-se  de  crime  comum  (aquele  que  não  
demanda sujeito ativo qualificado ou especial); formal (delito que não exige  
resultado  naturalístico,  consistente  em  efetivo  prejuízo  para  a 
administração)...

7. Figura qualificada: caso o agente, usurpando função pública,  
consiga  obter  alguma  vantagem  (ganho  ou  lucro),  a  pena  será  
consideravelmente  aumentada,  de  detenção  para  reclusão  e  com  faixa 
variando de 2 a 5 anos, com multa. 

(OS GRIFOS SÃO NOSSOS)

III.3 – DA JURISPRUDÊNCIA
Primeiramente citamos uma jurisprudência do Superior Tribunal 

de  Justiça,  não  especificamente  sobre  Bombeiro  Voluntário,  mas  sobre 
usurpação de função pública a qual transcrevemos a seguir:

Íntegra do
Acórdão

Acompanhamento
Processual

Resultado sem
Formatação Imprimir/Salvar 

Processo
RHC 13493 / SP
RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS
2002/0134964-0 

Relator(a)
Ministro VICENTE LEAL (1103) 

Órgão Julgador
T6 - SEXTA TURMA

Data do Julgamento
11/02/2003

Data da Publicação/Fonte
DJ 10.03.2003 p. 311

Ementa 

Boletim Geral Nº 223 de 19DEZ2007 – E-mail ajgcbmpa@yahoo.com.br Pág. 2300

mailto:ajgcbmpa@yahoo.com.br
javascript:Doc('/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?acao=imprimir&livre=
http://www.stj.gov.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=
http://www.stj.gov.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=
javascript:processo('http://www.stj.gov.br/webstj/Processo/justica/jurisprudencia.asp?valor=200201349640');
javascript:processo('http://www.stj.gov.br/webstj/Processo/justica/jurisprudencia.asp?valor=200201349640');
javascript:inteiro_teor('/SCON/servlet/BuscaAcordaos?action=mostrar&num_registro=200201349640&dt_publicacao=10/03/2003')
javascript:inteiro_teor('/SCON/servlet/BuscaAcordaos?action=mostrar&num_registro=200201349640&dt_publicacao=10/03/2003')


Vidas Alheias e Riquezas a Salvar
1

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS-CORPUS. AÇÃO
PENAL. USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA.  TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL.
FALTA DE JUSTA CAUSA. EXAME DE PROVA. IMPROPRIEDADE.
- O trancamento de ação penal por falta de justa causa, postulada na
via estreita do habeas-corpus, somente se viabiliza quando, pela
mera exposição dos fatos na denúncia, se constata que há imputação
de fato penalmente atípico ou que inexiste qualquer elemento
indiciário demonstrativo da autoria do delito pelo paciente.
- Não é possível o trancamento da ação penal na hipótese em que a
denúncia descreve fatos que, em tese, apresentam a feição do crime
previsto no art. 328 do CP e oferece condições plenas para o
exercício de defesa.
- Saber se a conduta do paciente é enquadrável ou não no tipo penal
implica o exame aprofundado de questões de fato, o que situa o tema
fora do alcance do habeas-corpus, cujo rito não comporta extensa
dilação probatória.
- Recurso ordinário desprovido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima
indicadas, acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal
de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
do voto do Sr. Ministro-Relator. Os Srs. Ministros Fernando
Gonçalves, Hamilton Carvalhido, Paulo Gallotti e Fontes de Alencar
votaram com o Sr. Ministro-Relator.

Especificamente  sobre  Bombeiros  Voluntários,  tivemos 
dificuldade em encontrar jurisprudência a respeito, todavia em pesquisa em 
um site de busca localizamos o registro de um fórum sobre o assunto no 
portal  do  voluntário,  onde  constatamos  em  determinado  trecho  da 
entrevista com o presidente da Associação dos Bombeiros Voluntários do 
Estado de Santa Catarina que já existem processos judiciais ou pelo menos 
ações  interpostas  pelo  Ministério  Público  neste  sentido,  contudo  não 
localizamos no site da justiça de Santa Catarina nenhum registro, talvez por 
falta de atualização. Transcrevemos a seguir o trecho da entrevista:

Os  bombeiros  voluntários  de  Santa  Catarina  estão  pedindo  
socorro. Não, não é uma campanha para coleta de doações ou dinheiro. É 
uma cruzada por respeito e diálogo. Respeito pelo trabalho que realizam, 
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pelo  patrimônio  que  acumularam.  Diálogo  para  haver  um entendimento,  
porque,  para  os  catarinenses,  quanto  mais  serviço  de  bombeiro  houver,  
melhor. Setores do Corpo de Bombeiros Militar do governo estadual, porém,  
estão  contestando  a  legalidade  dos  serviços  voluntários  e  exigindo  na 
Justiça a transferência das guarnições civis para a Polícia Militar. Para falar 
sobre  esta  situação  no  mínimo  insólita  o  Portal  do Voluntário  ouviu,  em 
Joinville, Ney Osvaldo Silva Filho, presidente da Associação dos Bombeiros 
Voluntários do Estado de Santa Catarina.

...
Portal  do  Voluntário  -  O  comandante  do  Corpo  de 

Bombeiros Voluntários de Barra Velha e São João do Itapereú enviou 
uma carta ao Portal do Voluntário dizendo que o Corpo de Bombeiros 
Militar  de  Santa  Catarina  está  fazendo  campanha  contra  as 
corporações de bombeiros voluntários. O que está acontecendo? 

Ney Osvaldo -  Os bombeiros voluntários foram criados para 
suprir uma lacuna, para atender a população onde o Estado não estava se  
fazendo presente, isso face às dificuldades do erário. Como o nosso modelo 
de bombeiro voluntário deu certo, a Polícia Militar resolveu também investir  
num tipo de voluntário, chamado bombeiro comunitário, que dá apoio nos 
seus  quartéis.  Assim,  para  os  municípios  que  contam  com  uma  infra-
estrutura criada, a Polícia Militar envia seis a oito soldados para comandar 
os bombeiros voluntários.  Como nossas corporações são entidades civis,  
com personalidade jurídica própria, com corpo diretivo, estrutura de sócios e  
de patrimônio, em algumas cidades este tipo de interferência não é aceito.  
Por isso, entram em ação outros setores. O Ministério Público, por exemplo,  
tem  movido  processos,  obrigando  os  bombeiros  voluntários  a  passar  a  
direção das suas guarnições para os militares. Na cidade de Navegantes por  
exemplo, não existia nenhum tipo de bombeiros, há uns 10 anos foi criada 
uma estrutura civil  de bombeiros voluntários, que se consolidou em 2001. 
Recentemente os militares instalaram um batalhão na cidade e pediram ao  
Ministério Público que inibisse a atuação dos bombeiros voluntários sob a  
acusação de   usurpação de função pública.  

IV – DO PARECER
Do estudo realizado sobre o caso, em síntese, verificamos que 

no  projeto  para  elaboração  e  implantação  do  Corpo  de  Bombeiros 
Voluntários de Tucuruí, segundo o seu autor aquela corporação  tem por 
finalidade a proteção e o salvamento dos bens e da vida dos habitantes  
daquela   localidade, realizando em uma primeira etapa, os serviços de ações   
de:  combate  a  incêndios,  ações  preventivas  com  o  trabalho  de 
conscientização e orientação para a prevenção contra incêndios em escolas,  
comércio e associações de bairro; vistorias e orientação em área de risco,  
vistorias e orientação em área de risco; vistorias e orientação na rede de 
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hidrantes; treinamento aos voluntários, atribuições estas constitucionais do 
Corpo de Bombeiros Militar do Pará definidas no art. 200 da Constituição 
Estadual, que em seu § 1° estabelece que O Corpo de Bombeiros Militar,  
sob a sua orientação pedagógica e operacional, promoverá a formação 
de grupos de voluntários de combate a incêndios, organizando-os em 
repartições  públicas,  empresas  privadas,  edifícios  e  em  locais  dos 
diversos bairros  das  cidades,  ou seja,  em locais  restritos.  Verificamos 
também  em  seu  §  2°  que  O  Estado  implantará,  progressivamente,  
unidades equipadas do Corpo de Bombeiros Militar  nos Municípios,  
dando preferência aos mais populosos. E já está em fase de implantação 
uma unidade operacional do CBMPA naquele município. Entendemos que a 
implantação dos Bombeiros Voluntários de Tucuruí,  caso efetivada,  pode 
configurar, em tese, o crime de usurpação de função pública previsto no 
Código Penal, por parte de seus integrantes. Portanto entendemos que seus 
fins não são lícitos,  além do que pode configurar  caráter  paramilitar.  Em 
consonância com este entendimento constatamos que já há litígios neste 
sentido no Estado de Santa Catarina, como vimos anteriormente.

Face  ao  acima  exposto,  somos  de  parecer  desfavorável  ao 
projeto de bombeiros voluntários de Tucuruí, do ponto de vista legal.

É o Parecer, SMJ.
Quartel em Belém-PA, 18 de dezembro de 2007.

CLAUDIO ANTONIO DA SILVA CAVALCANTI - MAJ QOBM
Presidente da Comissão de Justiça do CBMPA.

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL
1. Homologo o presente parecer.
2. Publique-se em BG.
3.  Encaminhe-se  a  Câmara  da  Política  Setorial  de  Defesa 

Social. 

PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA – CEL QOBM
Coord. Estadual de Defesa civil e Cmt Geral do CBMPA

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 – SINDICÂNCIA – PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Concedo ao 2° TEN QOBM MOISES TAVARES MORAES, do 
QCG,  07(sete)  dias  de  prorrogação  de  prazo  para  a  conclusão  da 
sindicância,  instaurada  por  meio  da  Portaria  n°  108,  de  25/10/2007  – 
Subcmdo, de acordo com os termos do Art. 98, da Lei Estadual n.6.833, de 
13FEV2006.

(Ref Nota n° 060/2007 – Subcmd° Geral)
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PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA – CEL QOBM
Coord. Estadual de Defesa civil e Cmt Geral do CBMPA

Confere com o Original:

MANOEL SILVA DE FREITAS – TCEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA, em exercício
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PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA – CEL QOBM
Coord. Estadual de Defesa civil e Cmt Geral do CBMPA

Confere com o Original:

ROBERTO DA SILVA FREITAS – CEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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